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Λίγα λόγια για την υπόθεση

Πέντε παιδιά βρίσκονται κλεισμένα σε ένα δωμάτιο
μετά από την απαγωγή τους. Δύο άγνωστοι έχουν
καταφέρει να τους παραπλανήσουν μέσα από το
διαδίκτυο και σκοπεύουν να τους χρησιμοποιήσουν για
να πετύχουν τους στόχους τους. Ποιοι είναι αυτοί;
Πέρα από τα χρήματα, είναι η δόξα που προέρχεται
μόνο μέσα από την απόδειξη μιας εντελώς εξωφρενικής
θεωρίας των Μαθηματικών.

Θα καταφέρουν τα παιδιά να αποδράσουν;



Ποια παράθυρα ανοίγονται;



Οι ήρωες



Άλκης

Ορέστης

Ορφέας
Ζήσης

Αρσινόη



Ζήτημα 1ο



Τι συμβαίνει 
στην άλλη 

ακρη;



➢Την γνωρίζω στην πραγματικότητα;

➢Την έχω δει σε κάποιο ασφαλές
μέρος;

➢Ίσως πρέπει να το πω στους γονείς
μου προτού επιχειρήσω να την
συναντήσω;

Μιλούσε για ώρες με μια καινούρια φίλη του
στο facebook. Εκείνη του πρότεινε να
συναντηθούν στο πάρκο για μια βόλτα κι ο
Ζήσης δέχτηκε.



➢Είναι έγκυρη η ιστοσελίδα;

➢Ποιος είναι αυτός ο
ψυχολόγος που γράφει τις
συμβουλές;

➢Πόσο ασφαλές είναι να πάω
μόνος μου στο πάρκο;

Είχε έναν από τους συχνούς καυγάδες με
τη μητέρα του. Νευριασμένος καθώς ήταν
σερφάριζε στο διαδίκτυο όταν
εμφανίστηκε τυχαία μπροστά του μια
ιστοσελίδα ενός διάσημου ψυχολόγου:
«Βγες αμέσως στο πάρκο για να
ηρεμήσεις». Ο Ορφέας την ακολούθησε.



➢Πόσο καιρό γνωρίζομαι με
αυτόν τον «φίλο»;

➢Είναι η αληθινή του
φωτογραφία;

➢Γιατί δεν ζητά βοήθεια για το
κινητό του από κάποιον άλλο;

Κάποιος φίλος από το διαδίκτυο του
ζήτησε να βρεθούν στο πάρκο για να
τον βοηθήσει με τις εφαρμογές του
κινητού που μόλις είχε αγοράσει.
Θυμόταν το πρόσωπό του από μια
φωτογραφία που του είχε δείξει.



➢Υπάρχει αυτή η εταιρεία στην
πραγματικότητα;

➢ Έχω ενημερωθεί κι από κάπου
αλλού γι’ αυτόν τον διαγωνισμό;

➢Πόσο τυχαίο είναι το γεγονός ότι
δίνουν τόσο εύκολα ένα τόσο
ακριβό δώρο;

Συμμετείχε σε ένα διαδικτυακό διαγωνισμό
μιας τοπικής εταιρείας ηλεκτρονικών.
Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του quiz και
κέρδισε ένα φορητό υπολογιστή τον οποίο
εδώ και καιρό επιθυμούσε και τον οποίο θα
της παρέδιδαν στο πάρκο.



➢Ποιος είναι στα αλήθεια αυτός ο
«συμπαίκτης»;

➢Πόσο εύκολα ακολουθώ τις
συμβουλές κάποιου άλλου;

➢Γιατί να θέλει κάποιος να μου
αποκαλύψει από κοντά τα μυστικά
του παιχνιδιού;

Ένας διαδικτυακός συμπαίκτης του, του
πρότεινε να πάει να αγοράσει καινούριο
παιχνίδι για τον υπολογιστή του από το
κατάστημα δίπλα στο πάρκο και ήταν
έτοιμος να του αποκαλύψει τα κόλπα
του παιχνιδιού.





«Μήπως παρακολουθούμαι κι εγώ από κάποιους;»

«Άραγε το διαδίκτυο με αφήνει 

εκτεθειμένο στον έξω κόσμο;»



Γιατί τόσος κόσμος παρακολουθεί 

αυτό το θέαμα;



Απόσπασμα 1

«Αυτό που συμβαίνει, καλέ μου Λούκας, δεν μπορείς να το διανοηθείς! Το
μόνο που έχω να σου πω είναι ότι τα πιτσιρίκια θα προσθέσουν ακόμα μερικά
μηδενικά στους παχουλούς λογαριασμούς σου. Όλα πάνε κατ’ ευχήν! Θα
γίνουμε πλούσιοι, μα τι λέω; Πάμπλουτοι, ζάπλουτοι και παραζάπλουτοι!
Κοίτα εδώ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας γεννούν σαν τα κουνέλια:
6.765 περίεργοι έχουν κάνει εγγραφή και πληρώνουν 1 ευρώ την ώρα για να
βλέπουν τα νιάνιαρα να περνούν την ώρα τους σ’ ένα δωμάτιο.
Αντιλαμβάνεσαι πόση ανοησία κυκλοφορεί στις μέρες μας; Πόσο εύκολα
παρασύρει ο ένας τον άλλο σε ανώφελα θεάματα; Η ανθρώπινη ύπαρξη
μπορεί να γίνει πολύ παράξενη! Κάποιες φορές οι ανθρώπινες συμπεριφορές
δεν έχουν καμιά, μα καμιά στοιχειώδη λογική. Δεν υπάρχει κανένα φίλτρο
που να ξεχωρίζει την ουσία από την πλαστή πραγματικότητα. Κι αυτό είναι
μεγάλη ευτυχία για μας και το σχέδιό μας!»



Απόσπασμα 2

Εφτά το απόγευμα και εννιακόσια δέκα άτομα, κάθε ηλικίας, από κάθε
περιοχή της χώρας, κάθονταν πίσω από την οθόνη του υπολογιστή τους και
παρακολουθούσαν από τις κρυφές κάμερες τα εγκλωβισμένα παιδιά στο
δωμάτιο. Όσο αδιανόητο κι αν ακούγεται αυτό, η περιέργειά τους ήταν
πιθανότατα αυτή που τους οδήγησε να εγγραφούν στη συγκεκριμένη
ιστοσελίδα, πληρώνοντας μάλιστα το σχετικό αντίτιμο. Τι ήταν όμως αυτό
που συνέχιζε να τους κρατά προσκολλημένους στο θέαμα που αντίκριζαν;
Γιατί δεν αποσυνδέονταν; Γιατί δε βοηθούσαν στον εντοπισμό των ενόχων;
Μήπως ο Άντι είχε δίκιο για τον «πολλαπλασιασμό των κουνελιών»; Μήπως
κάποιοι άνθρωποι έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη για οποιουδήποτε είδους
επικοινωνία και προβολή, ώστε είναι διατεθειμένοι να διαδώσουν σαν ένα
απλό κουτσομπολιό την είδηση της απαγωγής; Άραγε έτσι γίνονται
καθημερινά viral οι εικόνες τρόμου και απελπισίας στον κόσμο;



Ζήτημα 2ο







➢Τις περισσότερες φορές τα παιδιά

πέφτουν θύματα αρπαγής από κάποιον

που ξέρουν (γονιό ή συγγενή).



➢Στην Ελλάδα λειτουργεί 
ένα Εθνικό Συντονιστικό 
Πρόγραμμα με την 
ονομασία Amber Alert
Hellas, το οποίο ειδοποιεί 
άμεσα τους πολίτες για 
περιστατικά εξαφάνισης ή 
απαγωγής ανηλίκων.

➢Στις ΗΠΑ περίπου δύο 
χιλιάδες παιδιά 
δηλώνονται εξαφανισμένα 
κάθε μέρα.



Ζήτημα 3ο



Απόσπασμα
Ο Άντι από μικρός είχε τρομερή αδυναμία στους αριθμούς. Οτιδήποτε είχε
σχέση με πράξεις, υπολογισμούς και ακολουθίες τον γοήτευε. Περισσότερο
από όλα όμως είχε παθιαστεί με τον χρυσό αριθμό φ . Απ’ την πρώτη στιγμή
που ανακάλυψε αυτόν τον αριθμό, άρχισε να υπολογίζει πάνω στο σώμα του
διάφορες αναλογίες: τα τρία τμήματα των δαχτύλων του, το μπράτσο με τον
πήχη, το άνοιγμα των χεριών με το ύψος του. Όλα έκρυβαν τον αριθμό 1,618.
Έπειτα εξέταζε την ίδια αρμονία στη φύση. Μετρούσε τη διάταξη των φύλλων
γύρω από τον μίσχο ή τα πέταλα στις μαργαρίτες για να επιβεβαιώσει τον
χρυσό λόγο. Η τελειότητα της φύσης ήταν συναρπαστική για τον Άντι. Κι όταν
μεγάλωσε συνέχισε να ψάχνει τη θεϊκή, όπως ονομάστηκε, αναλογία στους
πίνακες του Λεονάρντο ντα Βίντσι, στην αρχιτεκτονική του Φειδία για τον
Παρθενώνα, στη μουσική του Μότσαρτ. Οι εφαρμογές του αριθμού φ ήταν
απίστευτες.
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Απόσπασμα
Στ’ αλήθεια είχε ερωτευτεί αυτόν τον αριθμό. Στο πανεπιστήμιο λοιπόν, όταν
έγινε καθηγητής, αποφάσισε να αποδείξει ακόμα μια εφαρμογή του αριθμού φ.
Συγκεκριμένα, ασχολήθηκε σε βάθος με μια ακολουθία αριθμών με το όνομα
Φιμπονάτσι . Η ακολουθία αυτή αρχίζει από τον αριθμό 1 και ο κάθε επόμενος
αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Γνώριζε ότι, αν διαιρέσεις
έναν αριθμό Φιμπονάτσι με τον αμέσως προηγούμενό του στην ακολουθία,
τότε προκύπτει ο αριθμός φ. Υπέθεσε λοιπόν ότι αν η ακολουθία των αριθμών
των επισκεπτών συνεχιζόταν με έναν συγκεκριμένο ρυθμό, πανομοιότυπο με
την ακολουθία Φιμπονάτσι, τότε αυτό θα σήμαινε πως οι αριθμοί Φιμπονάτσι,
πέρα από τα μαθηματικά, τη βιολογία κι άλλους τόσους τομείς έχουν
εφαρμογή και στο διαδίκτυο. Κανείς προηγουμένως δεν είχε σκεφτεί αυτό που
σκέφτηκε ο Άντι. Κι αυτό θα ήταν τεράστια επιτυχία.
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Λεονάρντο της Πίζας

• Ο Λεονάρντο της Πίζας (Σεπτέμβριος

1175 – 1240), γνωστός και ως Λεονάρντο
Πιζάνο (Leonardo Pisano) ή
Φιμπονάτσι(Fibonacci) ήταν Ιταλός
μαθηματικός που έμεινε στην ιστορία για
την περίφημη Ακολουθία Φιμπονάτσι και
για την εισαγωγή στην Ευρώπη του
αραβικού δεκαδικού συστήματος αρίθμησης
καθώς και άλλων μαθηματικών καινοτομιών
σε μια σκοτεινή εποχή για τις επιστήμες
στην Ευρώπη.



Η ακολουθία
Κάθε αριθμός είναι ίσος με 

το άθροισμα των δύο 
προηγούμενων.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…



1.6180327868852…

φ




